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OBČINA ŽELEZNIKI 

Odbor za gospodarske dejavnosti 

 

Z A P I S N I K 

  

5. seje odbora za gospodarske dejavnosti, ki je potekala v torek, 22. 10. 2019, ob 19.00 uri, v 

sejni sobi na sedežu občine Železniki 

 

Prisotni: 

Predsednik odbora:   Matej ŠUBIC 

Člani odbora:    Franc TUŠEK, Miran ŠTURM, Primož Pintar 

      Peter ARKO /od 19.40 ure dalje/, Anita GASER,  

      Tomaž Weiffenbach 

Župan:     mag. Anton LUZNAR 

Višja svetovalka za proračun, 

finance in gospodarstvo:   Cirila TUŠEK  

Višja referentka za gospodarstvo: Valerija ŠTIBELJ 

 

Zapisnik je pisala Valerija Štibelj.  

 

Matej Šibic je najprej pozdravil vse prisotne, nato pa prebral dnevni red. 

 

19. sklep: 

Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel (za 6, proti 0) naslednji dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje odbora, ki je bila 21. 5. 2019 

2. Obravnava predloga proračuna občine Železniki za leti 2020 in 2021 (področje 

gospodarskih dejavnosti) 

 

K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika 4. seje odbora, ki je bila 21. 5. 2019 (zvočni zapis: 

00:02:05 h) 

 

Franc Tušek je imel na zapisnik naslednjo pripombo: 

ne spomnim se, ali je bilo na seji rečeno ali ne (ker predstavnik občine v nadzornem svetu 

toplarne na seji odbora ni bil prisoten), da je potrebno v bodoče ob obravnavanju poročil toplarne 

zagotoviti prisotnost predstavnika občine v nadzornem svetu toplarne na seji odbora. 

Matej Šubic je menil, da je bila ta pripomba podana na seji občinskega sveta. 

 

Odbor je sprejel (za 6, proti 0) 20. sklep: 

Potrdi se zapisnik 4. seje odbora, ki je bila 21. 5. 2019, z upoštevanjem podane 

pripombe. 

 

K točki 2 

Obravnava predloga proračuna občine Železniki za leti 2020 in 2021 (področje 

gospodarskih dejavnosti) (zvočni zapis: 00:08:15 h) 

 

Matej Šubic je dejal, da se je župan odločil, da se bo v letošnjem letu poskušal sprejeti proračun 

za dve leti. Besedo je dal županu, ki je povedal: 

 proračun 2020: 

- proračun bazira na povprečnini 589,11 eur; računamo na nepovratna sredstva Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 191.871,00 eur, kar predstavlja 3 % primerne porabe 

ter na povratna sredstva v enaki višini; z ministrstva smo dobili navodilo, da bo nepovratnih 

sredstev 4 %, povratnih pa 2 %, zato bomo te zneske med prvo in drugo obravnavo popravili, 

- prihodki so v višini 6.645.400,00 eur, odhodki pa v višini 6.739.432,00 eur, 

- največje področje je področje 19 – izobraževanje (2.075.400,00 eur), 

- razmeroma visoka je postavka za cestni promet in infrastrukturo (882.017,00 eur), 
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- za področje kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je namenjeno 114.377,00 eur; za razpis s 

področja kmetijstva je namenjen enak znesek kot že nekaj let – 51.100,00 eur; za gozdne ceste 

namenjamo 32.000,00 eur; nekoliko višja je tudi postavka za novelacijo lokalnega energetskega 

koncepta, 

- za področje 14 – gospodarske dejavnosti namenjamo 145.830,00 eur, od tega je za razpis s 

področja malega gospodarstva namenjen znesek v enaki višini kot že nekaj let do sedaj – 

23.695,00 eur; v to področje spada tudi razpis za turistična društva, za katerega je namenjen 

enak znesek kot do sedaj – 29.940,00 eur, 

 proračun 2021: 

- povprečnina bo nekoliko nižja – 588,30 eur; upoštevana so nepovratna sredstva Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 191.871,00 eur, povratna sredstva pa v višini 

160.500,00 eur; tudi tu bodo spremembe med prvo in drugo obravnavo, 

- prihodki so v višini 6.919.600,00 eur, odhodki pa v višini 6.811.000,00 eur, 

- največje področje je področje 19 – izobraževanje (1.923.093,00 eur), 

- visoko področje je tudi področje 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 

dejavnost, ker smo upoštevali sofinanciranje obvoznice mimo starega dela Železnikov; občina naj 

bi prispevala okrog 730.000,00 eur v nekaj letih; sredstva so namenjena tudi za ureditev 

pločnika in avtobusnih postaj skozi Sorico ter za ureditev pločnika na Zalem Logu, v Dolenji vasi 

in v Dašnici, 

- za področje prometa namenjamo 572.600,00 eur, za področje kmetijstva in gozdarstva pa 

podobne zneske kot v letu 2020, 

- prva obravnava proračunov je načrtovana za 7. 11. 2019, sprejem proračunov pa za 19. 12. 

2019. 

Matej Šubic je dal besedo Cirili Tušek, ki je povedala: 

- kljub temu, da gre za dvoletni proračun, je vsak proračun svoj dokument in se tako tudi 

sprejema – posebej za leto 2020 in posebej za leto 2021, 

- višina prihodkov v obeh proračunih je okrog 7,0 mio eur; v letu 2020 ni toliko transfernih 

prihodkov kot v letu 2021; v letu 2021 bomo delali tudi kolesarsko stezo, za katero največ 

prihodkov pričakujemo s strani Evropske unije, 

- odhodkov je malo manj, razlika so anuitete odplačila kreditov; en kredit se izteče v začetku leta 

2020, drugi pa v letu 2021, 

- tekoči odhodki in tekoči transferi so v obeh letih enaki, s tem, da je že upoštevana politika 

glede spremembe plač, 

- za investicije ostane 1,2 mio eur lastnih sredstev (cca. 30 % proračuna), 

- projekti so vidni v NRP-ju; odprtih projektov je 93, od tega 20 v krajevnih skupnostih, 73 pa na 

občinski ravni, 

- največ namenjamo za izobraževanje – cca. 2,0 mio eur (30 % proračuna), 

- v proračunu za leto 2020 je predviden kredit v višini 191.871,00 eur, v proračunu za leto 2021 

pa kredit v višini 160.517,00 eur; to sta povratna kredita s strani Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo; kredit v letu 2020 namenjamo za cestno področje, v letu 2021 pa za 

projekt obvoznice; kot je omenil že župan, se bo kredit nekoliko zmanjšal, nepovratna sredstva 

pa povečala. 

 

Razprava. 

 

Miran Šturm: pločnik v Dašnici: ali je tu mišljeno nadaljevanje investicije, kjer se je sedaj 

zaključila? Ali je projekt že narejen? 

Župan: ja. Projekt ureditve pločnika je narejen, za vodovod in kanalizacijo pa še ni. 

Miran Šturm: dom Železniki: predvidevam, da še zmeraj čakamo na odgovor z ministrstva. Če se 

bo dom gradil na Kemperlovem vrtu, ali bo investicija v dostop do parcele + ostali priključki 

strošek občine ali investitorja? 

Župan: na odgovor z ministrstva še čakamo. Če bo dom tam, je dostop načrtovan nasproti 

športne dvorane, pri vodi. Zemljišče naj bi kupil investitor. 

Franc Tušek: koliko procentualno je planirano evropskih sredstev? Ali bi se prihodke na teh 

sredstvih dalo kaj povečati? 
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Cirila Tušek: evropska sredstva so predvidena v letu 2021, in sicer za kolesarsko stezo v višini 

397.615,00 eur. 

Franc Tušek: kaj pa projekt Evropa za državljane (25.000,00 eur)? 

Cirila Tušek: ta projekt ni investicijski, zato ni v NRP-ju, gre za sofinanciranje v okviru drugih 

projektov EU. 

Franc Tušek: ali je »urejanje dostopnosti Ratitovca« (sofinanciranje prometne povezave Železniki 

– Prtovč) kje zajeto? Vsako leto je ob sobotah in nedeljah na Prtovču težje parkirati. Naš predlog 

je bil, da bi začel voziti avtobus (verjetno na začetku kombi) in da bi za promocijo – začetni 

zagon namenili določena sredstva. Zelo pomembno je, da turistične goste ustavimo v Železnikih. 

Župan: zaenkrat ne. 

Franc Tušek: predlagam postopno ureditev tržnega prostora pri pošti (ureditev terena, postavitev 

stojnic, sanitarije,…); ali je za to predvideno kaj sredstev? 

Župan: ne. 

Tomaž Weiffenbach:  

- sofinanciranje programa turističnih in planinskih društev ostaja v istem obsegu že več let; vse, 

kar se uporablja (najemnine, storitve,…), se je podražilo in vsako leto za isti denar dobimo manj; 

smiselno bi bilo kakšno leto ta sredstva povečati;  

- sofinanciranje obnove dediščine za občane: pretekla dva, tri leta smo sredstva namenili za 

obnovo plavža kot spomenika, v letih 2020 in 2021 pa bi občani spet želeli kaj obnoviti, zato bi 

bilo smiselno za ta namen zagotoviti nekaj sredstev;  

- proračun je dobro pripravljen in pregleden. 

Cirila Tušek: ti stroški so fiksni stroški, mi pa težimo k temu, da imamo v proračunu več sredstev 

za investicije; tudi primerna poraba se ni toliko povišala oz. se v letu 2021 spet zmanjša; če bi 

začeli povečevati transfere za šport, kulturo, turizem, bi morali sorazmerno povečati vsem; za 

sofinanciranje prenove stavbne dediščine v proračunu zaenkrat ni predvidenih sredstev. 

 

Tudi Franc Tušek in Matej Šubic sta menila, da bi bilo smiselno v proračunu zagotoviti sredstva 

za prenovo stavbne dediščine. 

 

Primož Pintar: cesta Rotek – Torka – Ravne – Šurk: večina sredstva naj bi se porabila na to stran 

proti Ravnam. Kaj pomeni večina? Ali so zajeti tudi določeni odseki na cesti Torka – Rotek? V 

primeru, da se v letu 2020 ne bo delal pločnik skozi vas Sorica, ali bodo sredstva, ki so 

predvidena za pločnik, ostala za kakšen drug projekt v Sorici ali se prestavijo drugam? 

Župan: cesta je definirana Rotek – Zg. Danje Torka – Ravne – Šurk; na delu od Šurka do Raven 

je še cca. 800 m makadama, kar naj bi se uredilo (cca. 100.000,00 eur), ostalo pa je namenjeno 

za bolj zahtevne dele; izgradnja pločnika v Sorici je predvidena v letu 2021. 

Primož Pintar: prevozi: že več let »sanjamo« o prevozih – da bi prevažali turiste; ker se ne 

vključujemo v nobenega od evropskih projektov… zdi se mi čudno, da nismo v projektu Julijana 

in mnogih podobnih projektih; zdi se mi nujno, da pridemo zraven tam, kjer še lahko; 

da bi občina plačevala prevoz na Prtovč… bolj smiselno bi bilo, da občina na Prtovču naredi 

parkirišče, prevoz pa plača nekdo drug 

Franc Tušek: prevozi, ki sem jih omenil, so mišljeni kot zagonska spodbuda. 

Miran Šturm: obvoznica: ali naj bi se delal začasni pontonski most in ali to spada pod investicijo 

države? Zakaj se je postavka za zavetišče za živali povečala za 2.000,00 eur? 

Župan: pontonski most ni predviden. 

Valerija Štibelj: izkazalo se je, da v letošnjem letu 6.000,00 eur za oskrbo zapuščenih mačk ne 

bo zadoščalo, zaradi česar smo s prerazporeditvijo že zagotovili dodatna sredstva. Zato je tudi za 

prihodnji dve leti planirano več sredstev. 

Tomaž Weiffenbach: že dve leti sprašujemo po novi postavki »praznični december v Železnikih«. 

Župan: menim, da bi sredstva za veseli december morala prispevati Krajevna skupnost Železniki; 

malo je občin, ki nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v celoti dajo krajevnim 

skupnostim; če bi to šlo iz proračuna, ne bi bilo »fer« do drugih krajev. 

Peter Arko: investicije OŠ Železniki: 12.000,00 eur naj bi se namenilo za obnovo podstrešja; kaj 

naj bi se delalo? Ali je predvidena širitev prostorov?  
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Župan: ta sredstva so planirana za izdelavo projektov za ureditev podstrešja na OŠ Železniki, za 

Dražgoše smo predvideli sredstva za prestavitev kuhinje, nekaj sredstev pa bo potrebno 

zagotoviti še za podružnično šolo v Selcih (obnova kuhinje na podlagi inšpekcijskega pregleda). 

Cirila Tušek: za področje šol in vrtcev je namenjeno kar nekaj sredstev: v letu 2020 moramo 

zaključiti z izgradnjo vrtca, določena sredstva so namenjena OŠ Jela Janežiča, v letu 2021 pa je 

predvidena tudi obnova strehe na PŠ Sorica. 

 

Po razpravi je odbor je sprejel (za 7) 21. sklep (predlog sklepa za občinski svet): 

Občinski svet Občine Železniki je opravil prvo obravnavo predloga Odloka o proračunu 

Občine Železniki za leti 2020 in 2021. Posredovane pripombe naj pripravljavec, skladno 

z možnostmi, vključi v predlog odloka za drugo obravnavo. 

 

Matej Šubic se je vsem zahvali za udeležbo in zaključil sejo ob 20.30 uri. 
 

 

 
  Predsednik odbora za 

Zapisala:        gospodarske dejavnosti: 

Valerija ŠTIBELJ       Matej ŠUBIC, l.r. 

 

 

Št.: 011-14/2019-002 


